
REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO

85-LECIA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

I. Organizator konkursu
             Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

II. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem  konkursu  jest  opracowanie  projektu  graficznego  –  logo  85-lecia  Miasta

Skarżyska-Kamiennej (zawierającego sygnet – znak graficzny i tekst z opisaną typografią) .

2. Prace konkursowe powinny uwzględniać specyfikę Miasta Skarżyska-Kamiennej i podkreślać

jego 85-letnią tradycję.

3.  Logo  będzie  miało  zastosowanie  do  celów  identyfikacyjnych,  promocyjnych  

 i korespondencyjnych Miasta Skarżyska-Kamiennej.

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Prace konkursowe powinny być dostarczone do siedziby Organizatora do dnia 09.11.2007 r.

3. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może

je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

4. Zwycięzca  konkursu  przenosi  nieodpłatnie  na  Organizatora  autorskie  prawa  majątkowe

związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną

techniką,  wprowadzania  do  obrotu,  wprowadzania  do  pamięci  komputera,  publicznego

wykonania  albo  publicznego  odtwarzania,  wystawiania,  wyświetlania  i  prezentowania  

w internecie pracy konkursowej.

5. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  

i  informacji  o  zwycięzcy  konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach

reklamowych Organizatora oraz w mediach i internecie.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Prace konkursowe powinny być przesłane w kopercie opisanej „KONKURS - LOGO 85-lecia

Skarżyska-Kamiennej”  wraz  z  wypełnionym  formularzem  zgłoszeniowym  (formularz

zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej www.skarzysko.pl lub w Urzędzie miasta,

pok. 103).

      Na projekcie należy zamieścić imię, nazwisko oraz dane teleadresowe autora.

2. Projekt logo należy przesłać w formacie A-4, w dwóch wielkościach: 100 x 100 mm oraz 10 x

10 mm, w pełnej  wersji  kolorystycznej  z podaniem kodów kolorów zgodnych z systemem

CMYK.

3. Ponadto projekt logo należy dołączyć na płycie CD, w postaci wektorowej w formacie CDR,

AI lub EPS .

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace.



V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora

     Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej

            ul. Sikorskiego 18 

            26-110 Skarżysko-Kamienna

            Wydział projektów i inwestycji miejskich

Referat promocji i projektów pok. 103

            lub przesyłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 09.11.2007 r. do godz. 15.00

       2.  Prace  konkursowe  niespełniające  wymagań,  o  których  mowa w Regulaminie  konkursu

           lub nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Przy  ocenie  nadesłanych  prac  Komisja  Konkursowa  kierować  będzie  się  następującymi

kryteriami:

- spełnienie wymogów określonych regulaminem,

- pomysłowość, oryginalność i estetyka,

- walory użytkowe projektu

VII. Komisja Konkursowa i nagroda
1. Komisję Konkursową powołuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

2. Komisja  Konkursowa dokonuje  oceny prac  zgodnie z kryteriami  oceny, o których mowa  

w punkcie VI.

3. Zwycięzcy  konkursu  Komisja  Konkursowa  przyzna  rzeczową  o  wartości  około  

1 000 zł oraz trzy wyróżnienia:

4. Decyzja  Komisji  Konkursowej  o  przyznaniu  nagrody  jest  ostateczna  i  nie  ma  od  niej

odwołania.

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia  konkursu

6. Z przebiegu konkursu sporządzony zostanie protokół.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 20.11.2007 r.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu

Miasta Skarżyska-Kamiennej: www.skarzysko.pl

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

3. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  konkursu  bez  podawania

przyczyny.



 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO 85-LECIA MIASTA 
SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

Dane osoby zgłaszającej się do konkursu:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu na opracowanie logo 85-lecia

Miasta Skarżyska-Kamiennej organizowanego przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej i

akceptuję warunki w nim zawarte

...................................................                                .........................................................

                DATA                                                                                PODPIS


